
 

III./3.2. Áttéti májdaganatok
Sréter Lídia

Ebben a tanulási egységben a másodlagos májrák epidemiológiájának,
tüneteinek, diagnosztikájának, valamint a kezelési lehetőségeinek áttekintése a
cél egy beteg esetének bemutatásán keresztül.
A felhasználó a fejezet áttanulmányozása után ismerni fogja a kezelés helyes
megválasztásához szükséges lépéseket.

Bevezetés
A máj daganatainak 85-90%-a másodlagos. A világnak azon részein, ahol az elsődleges
májrák igen gyakori, ez az arány kisebb. A másodlagos daganatok nagy része, mintegy
fele gastrointestinális eredetű (colon, rectum, gyomor, pancreas, epeút, vékonybél).
Gyakoriak még a tüdő- és emlődaganatok májmetasztázisai (20-25%). Ezen gyakori
áttéteken kívül minden metasztatizáló daganat adhat májmetasztázist. A másodlagos
májdaganat(ok) felismerése történhet a primer daganattal egyidőben (synchron) vagy a
beteg követése során (metachron).

A másodlagos
májrák esetén az
elsődleges
daganat
leggyakrabban
gastrointestinalis,
tüdő vagy emlő
kiindulású!

Ebben a fejezetben egy kóresetet mutatunk be a panaszoktól a diagnosztikus lépéseken
át a kezelésig és a kezelés hatására bekövetkezett változásokig.

Kulcsszavak: synchron áttét, metachron daganat, 5-fluorouracil, irinotecan,
bevacizumab, metasztazektómia, máj volumetria
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A.) Panaszok

A példában szereplő beteg (62 éves férfi) a következő panaszokkal érkezett a rendelésre:

- hasi dyskomfort érzés,

- jobb bordaív alatti érzékenység,

- fogyás és gyengeség.

B.) Anamnézis

A kórelőzmény alapos megismerése a helyes diagnózis alapja - a helyesen feltett
kérdésekre adott válaszok segítenek abban, hogy a diagnosztika minél célzottabb legyen
és a diagnózist minél gyorsabban megállapíthassuk.



Milyen kérdéseket
tesz fel a
betegnek?

1. ábra: Feltett kérdések

Esetünkben a következő anamnesztikus adatokat regisztráltuk:

Anamnesisében nincs említésre méltó megbetegedés. Nem dohányzik, alkoholt csak
ritkán iszik. A családban daganatos megbetegedés nem fordult elő. Magas vérnyomása,
cukorbetegsége és szívbetegsége tudomása szerint nincs.

A beteg elmondja, hogy az utóbbi fél évben étvágytalan, 6 kg-t fogyott. Széklete barnás,
formált, rendszeres. Jobb oldali hasi dyskomfort érzése teltség érzéssel jár együtt,
étkezés nem befolyásolja az intenzitását. Nagyon fáradékony, aluszékony, terhelésre
dyspnoés.

C.) Vizsgálatok

A diagnózis felállításához ezután a fizikális és laboratóriumi, valamint a képalkotó
vizsgálatok elvégzésére van szükség.

A fizikális vizsgálat eredménye a következő:

Átlagosan táplált és fejlett férfi. Bőre és nyálkahártyái halványak. Körme töredezett.
Emphysemás mellkas, gyengült alaplégzés. A szív nagysága normális, az aorta
hallgatódzási helye felett halk ejekciós systolés zörej. Szapora, ritmusos szívhangok. A
has jobb oldalán enyhe nyomásérzékenység, a jobb bordaív alatt tapintható májszél és
az epigastriumban tapintható tömött bal májlebeny. RR: 130/75 Hgmm, pulzus: 98/min,
regularis, aequalis, testmagaság: 175 cm, testsúly 72 kg.

Milyen vizsgálatokat kér?

Az adott beteg esetében laboratóriumi vizsgálat (vérkép, se-vas, sTfR, alvadási
paraméterek, máj- és vesefunkció, elektrolitok, vizelet és vizsgálat), 2 irányú mellkas
röntgen és hasi UH vizsgálat történt.

2. ábra: Labor, mellkas rtg. és hasi UH eredménye

A 2. ábrán olvashatóak a kóros laborvizsgálati eredmények, a mellkas röntgen és a hasi
UH vizsgálat eredménye.



A fenti eredmények ismeretében mire gondol?

A betegnél a súlyos vashiányos vérszegénységet állapíthatunk meg a laboratóriumi
vizsgálatok alapján. A hasi UH vizsgálat pedig a májban egy valószínűleg tumoros
gócot, valamint a coecumban egy ún. kokárdatünetet észlelt. Az eddigi eredmények
alapján coecum tumorról van szó, amely egyrészt okkult vérzést okozván vashiányos
vérszegénységhez vezetett, másrészt egy - az eddigi vizsgálatok alapján- szoliter
májmetasztázist okoz.

Az adott betegnél tumor marker vizsgálat is történt.

Milyen
tumormarker-
vizsgálat indokolt
ebben az esetben?

3. ábra: Tumormarker vizsgálatok

A betegnél AFP, CEA és CA 19-9 vizsgálat történt.

Az AFP értéke 4ng/ml (normális), a CEA =32 (emelkedett), a CA 19-9=9,2 (normális).
A három érték közül a CEA értéke emelkedett.

A súlyos vashiány miatt késedelem nélkül meg kell kezdeni a vas-szubsztitúciót.
Parenterális vas adása mellett döntöttünk, hogy gyorsabb javulást érhessünk el, másrészt
a colonoscopia előtt nem adhattunk orális vaskészítményt, mert ez nyálkahártya-
elszíneződést okozva zavarhatja a vizsgálatot.

Hogyan folytatja a
beteg további
vizsgálatát?

Hogyan folytatja a beteg további vizsgálatát?

A beteg súlyos vashiányos vérszegénységét és hasi UH vizsgálatát figyelembe véve a
következő vizsgálat a colonoscopia. Ezen kívül hasi és mellkasi, valamint kismedencei
CT vizsgálatra van szükség, amely egyrészt a stádium megállapításához, másrészt az
esetleges májrezekció lehetőségének eldöntéséhez szükséges.

Az alábbi képen a totál colonoszkópia lelete olvasható. A colonoszkópia alkalmával a
coecumban felhányt szélű daganatot találtunk, melyből szövettani mintavétel történt.

4. ábra: Colonscopia és szövettan eredménye

A beteg további vizsgálata során mellkas és hasi CT vizsgálat történt. A máj kontrasztos
3 fázisú vizsgálata során a kontrasztanyag kimosási dinamikája alapján diagnosztikus
segítséget kapunk a máj éreredetű elváltozásai, valamint az áttéti és elsődleges
daganatok tekintetében.



5. ábra: Hasi, kismedencei CT eredménye

A máj kontrasztos CT-je alapján felmerül egy második májmetasztázis fennállásának
lehetősége is. A betegnek valószínűleg szoliter (vagy duplex?) májmetasztázisa van, a
legkedvezőbb megoldás egy, a coecumtumor sebészi megoldásával egy időben (egy
ülésben) elvégzett részleges májrezekció lehet. Májrezekció csak akkor indikált, ha a
betegnek bizonyosan nincsen extrahepatikus metasztázisa. A CT-n bizonytalanul
ábrázolódó 2. góc pontosabb karakterizálásához szintén szükség van kiegészítő
vizsgálatra. A máj MR vizsgálata vagy egész test PET-CT vizsgálat jön szóba - utóbbi
jelen esetben kedvezőbb, hiszen az egész testet vizsgálja és választ ad arra is, hogy a
májrezekció nem ellenjavallt-e eddig rejtve maradt extrahepatikus metasztázis miatt.

Elvégeztük a PET-CT vizsgálatot - leletét az alábbiakban olvashatja.

6. ábra: PET CT eredménye

A következő lépés ebben az esetben az, hogy a beteget májmetasztázist adó coecum
tumor diagnózisával onkoteam elé küldjük.

Az onkoteam véleményét a következőkben olvashatja.

D.) Döntés és kezelés

Mint minden
daganatos
megbetegedés
esetén a betegre
szabott optimális
kezelés
meghatározása
multidiszciplináris
team feladata!

Az onkoteam sebésze szükségesnek látja a májdaganat nagysága miatt a neoadjuváns
kezelés adását a műtét előtt. Neoadjuváns kezelésként bevacizumab-FOLFIRI kezelés
bevezetését, valamint az art. hepatica jobb ágának embolizációját javasolta. A kezelés
következtében a daganat nekrotizál és a másik májlebeny kompenzatorikusan
megnagyobbodik - ez előfeltétele a sikeres rezekciónak, ha nagyobb májrészlet
eltávolítására van szükség. A kombinált kemoterápiás kezelés 2 hónapon keresztül
folytatódott, míg sor kerülhetett a műtétre. A műtét előtt ismételt CT vizsgálat történt,
hogy kizárja új metasztázisok megjelenését és meggyőződjünk arról, hogy a máj bal
lebenye kellő mértékben megnövekedett-e.



7. ábra: CT volumetria eredménye 8. ábra: CT volumetria képe

A rezekció és a hemicolectomia sikeresen megtörtént. A műtét után a beteg adjuváns
kezelésként még tovább is Avastin-FOLFIRI kezelést kapott 4 hónapig. Az ismételten
elvégzett restaging vizsgálatok negatív eredménnyel végződtek, a beteg a műtét után 3
évvel - jelenleg - panasz- és tünetmentes, minden lelete negatív.

Hogyan folytatja a
beteg további
vizsgálatát?

Milyen mellékhatásai lehetnek az Avastin-FOLFIRI kezelésnek?

9. ábra:Bevacizumab leggyakoribb mellékhatásai

10. ábra:Irinotecan mellékhatásai 11. ábra: 5-Fluorouracil mellékhatásai

A bevacizumab beadása könnyezésen kívül nem okozott mellékhatást. Bőrszárazságra,
valamint a kezelések után 2-3 napig tartó hasmenésre panaszkodott. Vérképe mindvégig
jó volt, kezdeti vashiánya megszűnt, vasraktárai feltelődtek.

E.) Összefoglalás

A fenti eset tipikus példája a másodlagos májdaganatoknak. Esetünk kimenetele kedvező
- a különböző kezelési modalitások sorrendjének gondos megválasztása biztosította a
beteg remisszióját.

A májáttétek egyetlen kurabilis terápiája a sebészi rezekció. A metasztazektómiára
kerülő esetek 25%-a meggyógyul. Ugyanakkor a kolorektalis daganatok májáttéteinek
csak 1-2%-a alkalmas rezekcióra. Részleges májrezekció végzése főként kolorektalis
eredetű daganat májáttétei esetén ajánlott. Egyéb eredetű áttétek rezekciója nagy



tanulmányok tanulsága szerint sokkal kevésbé sikeres és ezért ritkán történik meg. Ezen
kívül rutinszerűen csak neuroendokrin daganatok májmetasztázisai kerülnek sebészeti
kivételre.

Műtétre csak olyan esetek kerülhetnek, ahol nincs extrahepatikus metasztázis. Portális
nyirokcsomóáttét jelenléte szintén extrahepatikus metasztázisnak minősül és igen
kedvezőtlen prognózist jelez. Amennyiben egyidejűleg több szervben is található
(szinkron) áttét, akkor csak olyan esetben kerülhet sor a műtétre, ha minden észlelt
metasztázis rezekálható. Az 5 éves túlélés ezekben az esetben 25% (20-40%). A kuratív
rezekción átesett betegek medián túlélése 2-3 év, 5 év után pedig a betegségmentes
túlélés 15-20%. Azoknak a betegeknek a 10 éves túlélése, akik 5 éven túl
relapszusmentesen élnek, 90%.

A nem rezekált májáttétes kolorektális carcinomás betegeknél az 5 éves túlélés extrém
ritka és az átlagos túlélés 1-2 év. Egy 1000 kolorektalis beteg adatait feldolgozó
tanulmány szerint 1000 betegből 4 betegnél történt májrezekció a primer daganat
eltávolításával egy időben, 10 betegnél pedig a kontrollvizsgálatoknál diagnosztizált, a
későbbi lefolyás alatt kialakult májmetasztázis eltávolítására került sor.

Az említett 14 részleges májrezekción átesett beteg közül 4 beteg gyógyult meg (0,3%).

A májrezekció utáni prognózis azoknál a betegeknél kedvező, akiknél 4 vagy ennél
kevesebb gócos májelváltozás van és ezek kisebbek 5 cm-nél, nincs extrahepatikus
manifesztációjuk, akiknél a májáttét több, mint 2 évvel a primer daganat eltávolítása
után jelenik meg, akiknél a primer daganat diagnosztizálásakor nem volt
nyirokcsomóáttét és a CEA szint alacsony.

A májmetasztázis műtéti megoldása után 25-50%-ban recidíva lép fel a májban - és
miután az eddigi tapasztalatok szerint a re-rezekció jó eredménnyel biztat - elvégzése
ajánlatos. A rezekció utáni adjuváns kezelés kedvezően befolyásolja a túlélést.

A szisztémás kemoterápiát májmetasztázist adó daganatban rezekció nélkül palliatív
kezelésként, rezekció előtt neoadjuváns kezelésként, rezekció után pedig adjuváns
kezelésként alkalmazunk.

Inoperábilis májmetasztázist okozó kolorektális daganat esetén, ha egyéb lokalizációban
biztosan nincs áttét, akkor a neoadjuváns szisztémás kezelés 10-15%-os arányban
rezekálhatóvá teheti a daganatot. Májmetasztázis eltávolítása után adjuváns kezelés
adható, de az eddig rendelkezésre álló adatok nem bizonyítják szükségességét.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az áttétek egyik leggyakoribb helye a máj.
Kolorektalis eredet esetén az optimális kezelés a rezekció, amely kuratív lehet.
Természetesen ennek előfeltétele, hogy egyéb lokalizációban ne legyen a betegnek
metasztázisa. Jelen tudásunk szerint a kolorektalis és a neuroendokrin primer daganatok
májmetasztázisai alkalmasak rezekcióra. Ha valamilyen ok miatt nem végezhető kuratív
szándékú rezekció, akkor kizárólagos májáttét esetén jó lokális palliatív lehetőséget
kínál az intraarteriális kemoterápia, az intraarteriális embolizáció, a radioembolizáció,
valamint számos lokális ablációs módszer.

Amennyiben extrahepatikus metasztázis is jelen van, akkor palliatív szisztémás
kemoterápiára van szükség. A metasztatikus májrák kezelése ilyen esetben alapvetően
megegyezik a metasztázist adó primer daganat terápiájával, hiszen az áttétet képező
sejtek megőrzik az eredeti daganat tulajdonságait.
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